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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DO CRASTO RESERVA VINHAS VELHAS 

 

 
 

 
Vinificação:  As uvas, provenientes das vinhas velhas, 
foram levadas para a adega em caixas plásticas e 
inspecionadas em uma mesa de triagem à chegada. As 
uvas foram então completamente desengaçadas e 
levemente trituradas. Depois disso, o mosto foi 
transferido para tanques de aço inoxidável e a 
fermentação ocorreu em tanques de aço inoxidável com 
temperatura controlada. Estágio Cerca de 16 meses em 
barricas de carvalho francês (85%) e barricas de carvalho 
americano (15%). 
 
Notas de Prova: Cor rubi profunda. Aromas intensos e 
frescos de frutas vermelhas e chiclete cistus, com 
elegantes notas de especiarias. Na boca é muito atraente, 
evoluindo para uma estrutura densa de taninos de textura 
fina, perfeitamente integrada aos sabores de frutas 
vermelhas frescas. Final longo e prolongado. Grande 
potencial de envelhecimento. 
 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 
 
Castas: Vinhas Velhas 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Manuel Lobo 

 
Teor Alcoólico: 14,5% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L 
 
Açúcar Residual: 1,8 g/L 
 

 

 

 

Vinification: The grapes, from the old vines, were taken to 

the winery in plastic boxes and inspected on a sorting table 

on arrival. The grapes were then completely destemmed 

and lightly crushed. After this, the must was transferred to 

stainless steel tanks and fermentation took place in 

temperature controlled stainless steel tanks. Ageing 

Around 16 months in French oak barrels (85%) and 

American oak barrels (15%). 

 

Tasting Notes: Deep ruby colour. Intense and fresh aromas 

of red fruits and cistus gum, with elegant spicy notes. In 

the mouth it is very attractive, evolving to a dense 

structure of fine-textured tannins, perfectly integrated 

with the fresh red fruit flavours. Long and prolonged finish. 

Great ageing potential. 

 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 
Grape Varieties: Old Vines 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Manuel Lobo 
 
Alcohol Content: 14,5% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L 
 
Residual Sugar: 1,8 g/L 
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